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2009 is voor machineveiligheid een belangrijk jaar. Een aantal wijzigingen in de normeringen
worden dit jaar bindend van kracht. Dit heeft ook directe gevolgen voor u als machinebouwer
en installatiebeheerder. Als partner voor alle veiligheidsaspecten ondersteunen we u niet alleen
met de veiligheidsgerelateerde producten en systemen, maar bieden we u ook de meest recente
kennis over internationale normen en richtlijnen. Er wordt door ons aan machinefabrikanten en
installatiebeheerders een uitgebreid trainingsportfolio geboden, evenals diensten voor de gehele
levensduur van productie-installaties en machines met een veiligheidsfunctie.
Een uitgebreide risicobeoordeling, en zo nodig risicoreductie,
zijn essentieel om de restrisico’s bij de bouw van een machine
binnen toelaatbare grenzen te houden. Risicobeoordeling
biedt aan de ene kant de geleidelijke optimalisering
van machineveiligheid en aan de andere kant ‘bewijs’ in
geval van een ongeval. De documenten beschrijven de
beoordelingsprincipes en de te nemen maatregelen voor het
minimaliseren van gevaar beschreven. Deze documentatie
legt ook de basis voor veilige bediening van de machine.
De kaderrichtlijn ‘veiligheid werknemers’ vereist ook dat de
machine-/installatiebeheerder personeel uitgebreid training
geeft voor veilige bediening van een machine. Wanneer
de machine-/installatiebeheerder afzonderlijke machines
combineert in een installatie, aanpassingen aan een machine
uitvoert of de functionaliteit van een machine uitbreidt,
fungeert hij zelf als machinebouwer en zal in de meeste
gevallen ook de machinerichtlijn voor hem van toepassing zijn.
Naleving van de machinerichtlijn kan op verschillende
manieren worden bereikt: binnen de scope van een
machineacceptatie door een geautoriseerde instantie (een
’Notified Body’), door te voldoen aan de vereisten van
geharmoniseerde normen, of door een bewijs van veiligheid
te bieden, welke gekoppeld is aan uitgebreide testen en
documenten (de verklaring van overeenstemming). Samen
met dit respectievelijk bewijs van veiligheid is de CE-markering
een op de machine zichtbare bevestiging van naleving van de
machinerichtlijn. De CE-markering is een bindend vereiste van
de EU-kaderrichtlijn ‘veiligheid werknemers’.
Ongelukken voorkomen, letsel vermijden
In vergelijking met ongelukken met machines of installaties,
waarbij personen betrokken zijn en sprake is van lichamelijk
letsel en/of geestelijke gevolgen, is een ongeluk met
enkel mechanische schade veel acceptabeler – zelfs
wanneer machinestoringen of productieonderbrekingen
aanzienlijk financieel verlies tot gevolg hebben. In het
slechtste geval moet schuldvraag worden onderzocht
met een onderzoek na het incident. In geval van ongeluk
waarbij personen betrokken zijn, zal echter vrijwel direct
een omvangrijk onderzoek opgestart worden waarbij

veelal ook de Arbeidsinspectie ingeschakeld wordt. Als
wordt uitgewezen dat niet alle relevante richtlijnen zijn
nageleefd, kan een hoge schadevergoeding worden geëist.
Dit kan ook een negatieve invloed hebben op de reputatie
van het bedrijf, met verstrekkende gevolgen. Wanneer
het echter bewezen kan worden dat er aan alle relevante
normen is voldaan, kan worden aangenomen dat ook aan
de vereisten van de desbetreffende richtlijnen is voldaan
(vermoeden van overeenstemming). De normen zijn er dan
ook op gebaseerd om ongelukken te voorkomen en letsel
te vermijden. De machine-/installatiebeheerder heeft dan
ook de verantwoordelijkheid om een veilige machine aan
zijn werknemers ter beschikking te stellen. De werknemers
hebben op hun beurt de verantwoordelijkheid om op de juiste
manier met de machine om te gaan en kunnen hierop ook
aangesproken worden.
Per 29 december 2009 is de nieuwe machinerichtlijn (2006/42/
EG) van kracht. De scope van de nieuwe machinerichtlijn
is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van zijn
voorganger. Ook veranderen een aantal normen die onder
de machinerichtlijn vallen. Onder andere verdwijnen de
vertrouwde risicocategorieën volgens de norm EN 9541, waarin de opbouwstructuur en systeemgedrag van
veiligheidsschakelingen wordt gedefinieerd. Daarvoor in de
plaats komen nieuwe normen met Performance Level, PL (EN
ISO 13849-1) en Safety Integrity Level, SIL (EN 62061). In deze
twee nieuwe normen worden nieuwe veiligheidsaspecten
voor de functionele veiligheid van machines en productieinstallaties gedefinieerd. Ze omvatten die veiligheidsaspecten
van een machine of installatie, waarbij de juiste werking
afhangt van besturingsapparaten en afschermingen. De
normen hebben verschillende herkomst: de EN 62061 maakt
deel uit van de norm IEC 61508 die gebruikt wordt voor
veilige elektronica, -software en veiligheidsbesturingen. De
EN ISO 13489-1 is de herziene opvolger van de EN 954-1. De
uiteindelijke resultaten van beide nieuwe normen zijn wel
onderling uitwisselbaar.
In deze brochure kunt u stap voor stap zien hoe u door
toepassing van deze twee nieuwe normen voor uw machine
en altijd aan de veilige kant kunt zitten.
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Basisveiligheidseisen
in de productie-industrie

Doel:
Bescherming van mensen, machines
en het milieu
Resultaat:
CE-markering als bewijs van
een “veilige machine”

Veiligheidseisen
Artikel 95 EG-verdrag
(vrij verkeer van goederen)

Artikel 137 EG-verdrag
(sociale veiligheid)

bijv. machines

Kaderrichtlijn ‘veiligheid werknemers’
(89/391/EG)

Laagspannings
richtlijn
(2006/95/EG)

Machine
richtlijn
(2006/42/EG)*

‘Richtlijn
arbeids
middelen’
(89/655/EG)

Geharmoniseerde Europese normen

Nationale wetten

Fabrikant

Gebruiker

* Machinerichtlijn 98/37/EG is bindend tot eind 2009.
Daarna wordt hij vervangen door de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG.

Met de introductie van de uniforme Europese
Eenheidsmarkt zijn nationale normen en
richtlijnen die de technische realisatie
van machines betreffen, consequent
geharmoniseerd:
n Definitie van basisveiligheidseisen, die
aan de ene kant machinefabrikanten
aanspreken wat betreft vrij verkeer
van goederen (Artikel 95), en aan de
andere kant machinefabrikanten en
installatiebeheerders aanspreken wat
betreft sociale veiligheid (Artikel 137).
n Als gevolg daarvan moest de inhoud van
de machinerichtlijn als richtlijn voor de
Europese Eenheidsmarkt worden omgezet
in nationale wetten door de afzonderlijke
lidstaten. In Nederland, bijvoorbeeld, regelt
de “Richtlijn Productveiligheid” de Europese
veiligheidseisen.
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Om naleving van een richtlijn te garanderen
wordt het aangeraden de geharmoniseerde
Europese normen toe te passen, waardoor
vervolgens het zogenaamde ‘vermoeden van
overeenstemming’ wordt opgeroepen. Dit
biedt voor zowel fabrikanten als gebruikers
wettelijke zekerheid wat betreft naleving van
nationale richtlijnen, zoals ook de EG-richtlijn.
Met de
CE-markering documenteert de fabrikant van
een machine de naleving van alle toepasselijke
richtlijnen en voorschriften wat betreft vrij
verkeer van goederen.
De Europese richtlijnen worden wereldwijd
geaccepteerd, dus de CE-markering is ook
nuttig voor export naar EER-landen. De
navolgende toelichtingen zijn bedoeld voor
machinebouwers en installatiebeheerders
die hun machines op een dusdanige manier
aanpassen dat het de veiligheid beïnvloed.

Basisnormen voor de ontwikkeling van
besturingsfuncties
Ontwerp en risicobeoordeling van de machine
Doel:
Naleving van alle geldende
veiligheidseisen door toereikende
risicoreductie – met als doel om op
een verantwoorde manier
exportkansen aan te grijpen.
Resultaat:
- Realisatie van beschermings
maatregelen die de risico’s
minimaliseren door geharmoni
seerde normen toe te passen
- Naleving van de veiligheidseisen
van de machinerichtlijn op
basis van ‘vermoeden van
overeenstemming’.

EN ISO 12100 (voorheen EN 292) Veiligheid van machines Basisbegrippen, algemene
		
ontwerpbeginselen
ISO 14121-1 (voorheen EN1050)
Veiligheid van machines Risicobeoordeling,
		
deel 1: principes

Functionele- en veiligheidrelevante vereisten
voor besturingssystemen met een veiligheidsfunctie
Ontwikkeling en realisatie van besturingen met een veiligheidsfunctie
EN 62061:2005
Veiligheid van machines

EN ISO 13849-1:2006
Veiligheid van machines

Functionele veiligheid van elektrische,
elektronische en programmeerbare systemen
met een veiligheidsfunctie

Veiligheidgerelateerde onderdelen van
besturingssystemen
– Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen
Opvolger van norm EN 954-1:1996
(geldig tot 28 december 2009)

Alle architecturen / opbouwstructuren
Veiligheidsniveau: Safety Integrity
Level (SIL)

Specifieke architecturen / opbouwstructuren (categorieën)
Prestatieniveau: Performance level
(PL)

SIL 1, SIL 2, SIL 3

PL a, PL b, PL c, PL d, PL e

Elektrische veiligheid
EN 60204-1
Veiligheid van machines
		

Veiligheid vereist bescherming tegen
uiteenlopende gevaren. Zulke gevaren kunnen
als volgt worden voorkomen:
n Ontwerp op basis van beginselen van
risicoreductie en risicobeoordeling van de
machine (EN ISO 12100-1,
EN ISO 14121-1)
n Technische beschermingsmaatregelen,
bijv. gebruik van veiligheidgerelateerde
besturingssystemen (functionele veiligheid
volgens EN 62061 of EN ISO 13849-1)
n Elektrische veiligheid (EN 60204-1)

Elektrische apparatuur van machines,
onderdeel 1: algemene vereisten

Twee geldende normen zijn:
n EN 62061:2005 – de Europese sectornorm
van de basisnorm IEC 61508:1998/2000.
n EN ISO 13849-1:2006 – de herziene
opvolger van de EN 954-1, aangezien EN
954-1 niet toereikend genoeg is voor alle
verschillende risicocategorieën.

Het volgende gedeelte behandelt functionele
veiligheid. Dit omvat die veiligheidsaspecten
van een machine of installatie waarbij de juiste
werking afhangt van besturingsapparaten en
afschermingen.
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Stapsgewijs

Ontwikkeling en implementatie
van veiligheidsbesturingssystemen (Failsafe besturingen)

De norm EN 62061

De norm EN ISO 13849-1

De norm EN 62061, “Veiligheid van machines –
Functionele veiligheid van elektrische, elektronische
en programmeerbare systemen met een
veiligheidsfunctie”, definieert uitgebreide vereisten.
De norm omvat aanbevelingen voor de ontwikkeling,
integratie en validatie van veiligheidrelevante
elektrische, elektronische en programmeerbare
besturingssystemen voor machines (Safety Related
Electrical Control Systems, SRECS). Dankzij de
implementatie van EN 62061 omvat voor het eerst
één norm de gehele veiligheidsketen, van sensor
tot actuator. De norm definieert veiligheidsniveaus
(Safety Integrity Level, SIL) met een kwantitatieve
waardering voor de kans van gevaarlijke uitval.
Om een SIL te behalen, zoals bijvoorbeeld SIL 3, is
een certificering van de afzonderlijke onderdelen
in de veiligheidsfunctie niet langer voldoende. In
plaats daarvan moet de volledige veiligheidsfunctie
voldoen aan de gedefinieerde eisen.

De norm EN ISO 13849-1, “Veiligheidgerelateerde
onderdelen van besturingssystemen – Deel 1:
Algemene ontwerpbeginselen”, is gebaseerd op de
bekende categorieën van EN 954-1, uitgave 1996.
Hierin wordt de gehele veiligheidsfunctie met alle
betrokken apparaten beschreven.

Ondanks dat de norm geen vereisten bevat
voor de betrouwbaarheid van niet-elektrische
besturingselementen met een veiligheidsfunctie
machines (bijv. hydraulische, pneumatische
of elektromechanische), kan de kwantitatieve
berekening voor de kans van gevaarlijke uitval
hiervoor toch net zo gemaakt worden als bij de EN
ISO 13849-1.
Opmerking:
Als niet-elektrische besturingselementen met
een veiligheidsfunctie via passende elektrische
feedback-informatie worden bewaakt, dan kunnen
voor de risicobeoordeling deze niet-elektrische
besturingselementen zelf bij het bepalen van de
veiligheidvereisten verwaarloosd worden.
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EN ISO 13849-1 bevat niet alleen de kwaliteitsaanpak
van EN 954-1 (architectuur / opbouwstructuur), maar
geeft de veiligheidsfuncties tevens een kwantitatieve
waardering voor de kans van gevaarlijke uitval. Op
basis van de categorieën worden prestatieniveaus
gebruikt (Performance Levels, PL). De norm beschrijft
de bepaling van de PL voor bedieningsonderdelen
met een veiligheidsfunctie voor de geplande
levensduur op basis van specifieke architecturen. In
het geval van afwijkingen verwijst EN ISO 13849-1
naar de norm IEC 61508. Voor een combinatie van
meerdere veiligheidgerelateerde onderdelen tot een
totaalsysteem, bevat de norm informatie over de
bepaling van de resulterende PL.
De norm kan worden toegepast op
veiligheidgerelateerde onderdelen van
besturingssystemen (Safety Related Part of Control
Systems, SRP/CS) en op alle typen machines,
onafhankelijk van de gebruikte technologie en
krachtbron (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch,
mechanisch, enzovoort).
De overgangsperiode van EN 954-1 naar EN ISO
13849-1 eindigt in 2009. Vanaf 1 januari 2010 mag
alleen de norm EN ISO 13849-1 worden toegepast.

Veiligheidsplan volgens EN 62061 – richtlijn
voor de realisatie van een veilige machine
Alle voor veiligheid relevante aspecten en
regels voor ontwerp en bediening van een
veilige machine kunnen worden bepaald
en geïmplementeerd door de afzonderlijke
stappen van de levenscyclus van het product
systematisch te evalueren. Het veiligheidsplan
begeleidt gebruikers door alle stadia, van
ontwerp tot en met modernisering en upgrade.
De opbouw van het veiligheidsplan en de
nalevingverplichting worden gedefinieerd in
EN 62061.
De norm vereist een systematische aanpak
van het ontwerp en de fabricage van
veiligheidssystemen (SRECS). Dit omvat onder
andere de documentatie van alle activiteiten
in het veiligheidsplan: van gevaaranalyse en
risicobeoordeling, de ontwikkeling en realisatie
van de SRECS tot en met de validatie. Het
veiligheidsplan moet met de implementatie
van (nieuwe) SRECS steeds worden
geactualiseerd.

De volgende onderwerpen en activiteiten
worden in het veiligheidsplan opgenomen:
n Planning en implementatie van alle
activiteiten die vereist zijn voor de
realisatie van een SRECS
Bijvoorbeeld:
• Ontwikkeling van de specificatie van de
veiligheidsgerelateerde besturingsfunctie
(Safety Related Control Function ,SRCF)
• Ontwerp en integratie van de SRECS
• Validatie van de SRECS
• Voorbereiding van een
gebruikersdocumentatie voor SRECS
• Documenteren van alle relevante
informatie voor de realisatie van de SRECS
(projectdocumentatie)
n Strategie om functionele veiligheid te
bereiken
n Verantwoordelijkheden met betrekking
tot uitvoering en verificatie van alle
activiteiten
De hierboven beschreven activiteiten zijn
in EN ISO 13849-1:2006 niet expliciet zijn
beschreven maar zijn noodzakelijk voor de
juiste implementatie van de machinerichtlijn.
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Stap 1: Strategie voor risicoreductie

Stap 1:

Strategie voor risicoreductie volgens
EN ISO 12100, deel 1

De voornaamste taak van risicoreductie is het
herkennen en beoordelen van gevaren en het
beheren van deze gevaren met beschermende
maatregelen, om ervoor te zorgen dat ze geen
ongeval kunnen veroorzaken.
EN ISO 12100-1 (voorheen EN 292) stelt het
volgende iteratieve proces voor:
1 Bepaling van de grenzen van de
machine (o.a. mechanische constructie,
productiecapaciteit)
2 Identificatie van gevaren, risicoschatting en
risico-evaluatie
3 Schatting van het risico voor elk
geïdentificeerd gevaar en elke gevaarlijke
situatie
4 Beoordeling van het risico en bepaling van
beslissingen voor risicoreductie
5 Wegnemen van gevaren of
minimaliseren van het risico dat via
de ‘3-stapsmethode’, verbonden is
aan het gevaar: inherent ontwerp,
technische beschermingsmaatregelen en
gebruiksinformatie
De norm ISO 14121-1 (voorheen EN1050)
bevat gedetailleerde informatie over stappen
1 t/m 4.
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Doel:
Risicoreductie
Resultaat:
Definitie en bepaling van
beschermingsmaatregelen

De veiligheidseisen waaraan moet worden
voldaan worden afgeleid van de
bepaalde risico’s. Met het veiligheids-plan
ondersteunt EN 62061 een gestructureerde
procedure:
Voor elk geïdentificeerd gevaar moet een
veiligheidsfunctie worden gespecificeerd. Dit
omvat ook de testspecificatie – zie bij stap 4
‘Validatie’ op bladzijde 17 in deze brochure.
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Stap 2: Risicobeoordeling

Stap 2:

Doel:
Bepaling en beoordeling van
de risico-elementen van een
veiligheidsfunctie

Risicobeoordeling

Resultaat:
Bepaling van de vereiste
veiligheidsintegriteit (Safety
Integrity Level of Performance Level)

De risico-elementen Se (of S), Fr (of F), Pr en Av (of P) dienen als invoervariabelen voor zowel EN 62061 als EN ISO 13849-1. De risico-elementen
worden echter op verschillende manieren beoordeeld: bij EN 62061 wordt een vereist veiligheidsniveau bepaald (“Safety Integrity Level”, SIL), bij
EN ISO 13849-1 wordt een prestatieniveau (“Performance Level”, PL) bepaald.
Frequentie en/of duur van blootstelling aan gevaar
(Frequency, Fr)

Risico
gerelateerd aan
geïdentificeerd gevaar

=

Ernst van schade / letsel
(Severity, Se) Se (S)

en

Fr (F)
(Probability, Pr) Pr
(Avoiding, Av) Av (P)

Waarschijnlijkheid van optreden
Mogelijkheid tot voorkomen

Aan de hand van een voorbeeld bekijken we de volgende situatie: ‘Een door een elektromotor aangedreven spindel moet veilig worden gestopt
wanneer een beschermkap wordt geopend wanneer deze gereinigd wordt (max. één keer per dag)’. Beoordeel het risico van de draaiende spindel
en bepaal het vereiste SIL en PL op basis van de twee normen (bepalend hiervoor is het basisgevaar, de draaiende spindel zonder beschermkap).

Bepaling van het vereiste SIL volgens
EN 62061 (met SIL-toewijzing)

Effecten

Frequentie en/of duur		
van verblijf (duur > 10min) 		

Waarschijnlijkheid van optreden
van gevaarlijke situatie		

Fr		

Pr		

≤ 1 uur

5

erg hoog

5

> 1 uur tot ≤1 dag

5

vaak

4

> 1 dag tot ≤2 weken

4

mogelijk

3

Mogelijkheid tot voorkomen

Av

onmogelijk

5

> 2 weken tot ≤1 jaar
3
zelden
2
				

in bijzondere gevallen
mogelijk

3

> 1 jaar

mogelijk

1

2

Ernst

verwaarloosbaar

1

Waarschijnlijkheidsklasse voor optreden letsel (Class, CL)

Se

Cl = Fr + Pr + Av				

		

3–4

5–7

8–10

11–13

14–15

SIL 2

SIL 2

SIL 2

SIL 3

SIL 3

SIL 1

SIL 2

SIL 3

SIL 1

SIL 2

Dood, verlies van oog, arm of been

4

Permanent, verlies van vingers

3			

Herstelbaar, medische behandeling

2 				
Andere maatregelen

Herstelbaar, eerste hulp

1					

Voorbeeld

Gevaar

Se

Fr

Pr

Av

Cl

Veiligheidsmaatregelen

Draaiende spindel
3
5
4
3 = 12
Beschermkap bewaken met vereiste SIL 2
							
Procedure

1. Bepaling van de ernst van de schade/letsel Se:

Permanent, verlies van vingers, Se = 3

2. Bepaling van de punten voor frequentie Fr,

– Verblijf in gevaarlijk gebied: eens per dag, Fr = 5

SIL 1

Veilig
Ja,
met SIL 2

waarschijnlijkheid van optreden Pr

– Waarschijnlijkheid van optreden: vaak, Pr = 4

en mogelijkheid tot voorkomen Av

– Mogelijkheid tot voorkomen: in bijzondere gevallen mogelijk, Av = 3

3. Totaal aantal punten Fr + Pr + Av = klasse (Cl)

Cl = 5 + 4 + 3 = 12

4. Snijpunt tussen ernst Se en kolom Cl = vereiste SIL

SIL 2

Het vereiste SIL is SIL 2
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Stap 2: Risicobeoordeling

Vereist Performance
Level PL

Bepaling van het vereiste PL (m.b.v. risicograaf) volgens EN ISO 13849-1 )

Laag risico

Het risico wordt bepaald op basis van identieke risicoparameters
Risicoparameters

F1

S = ernst van letsel (Severity, S)		
S1 = licht (vaak herstelbaar)
S2 = ernstig (meestal blijvend), inclusief dood

P2

S1

F = frequentie en/of duur van blootstelling aan gevaar (Frequency, F) 		
F1 = zelden tot minder vaak
		
en/of blootstellingtijd is kort
Startpunt voor
F2 = frequent tot continu
schatting
		
en/of blootstellingtijd is lang
van risicoreductie

b
F2

damage limiting		
P1 = mogelijk onder bepaalde voorwaarden
P2 = nauwelijks mogelijk

c

3. Bepaling van de mogelijkheid tot voorkomen
van gevaar of letselbeperking P:
Het vereiste prestatieniveau is PL d
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P1
P2

S2

d
F2

P1
P2

a, b, c, d, e = resultaten van het veiligheidsgerelateerde prestatieniveau:
vereist Performance Level (PL) Der geforderte Performance Level ist somit PL d.

1. Bepaling van de ernst van het letsel S:
Procedure in
		
bovengenoemd
voorbeeld met de
2. Bepaling van frequentie en/of duur
draaiende spindel
van blootstelling aan gevaar F:

P1
P2

F1
P = mogelijkheid tot voorkomen of beperken van letsel (Possibility, P)

a

P1

e
Hoog risico

S2 = ernstig (meestal blijvend),
inclusief dood
F2 = frequent tot continu en/of blootstellingtijd is lang

P1 = mogelijk onder bepaalde voorwaarden

1

2

3

4

Stap 3: Opbouw van de veiligheidsfunctie en bepaling van het veiligheidintegriteit niveau

Stap 3:

Doel:
Besturingsfunctie en bepaling
van de veiligheidsintegriteit

Opbouw van de veiligheidsfunctie en
bepaling van het veiligheidintegriteit
niveau (Safety Integrity)

Resultaat:
Kwaliteit van de geselecteerde
besturingsfunctie

Hoewel de twee normen (EN 62061 en EN ISO 13849-1) verschillende beoordelings-methoden
voor een veiligheidsfunctie gebruiken, zijn de resultaten onderling uitwisselbaar. Beide normen
gebruiken vergelijkbare termen en definities. De benadering van beide normen van de gehele
veiligheidsketen is vergelijkbaar: een veiligheidsfunctie wordt beschreven als een ‘systeem’.

Opbouw van een veiligheidsfunctie
Subsysteem
of SRP/CS

Subsysteem of SRP/CS

Subsysteem-elementen
of componenten

SRP/CS:
SRECS:

Veiligheidgerelateerde onderdelen
van besturingssysteem EN ISO13849-1
Veiligheidgerelateerde elektrisch
besturingssysteem volgens EN 62061

Subsysteem
of SRP/CS

of

Detecting / Sensoren

Evaluating / Besturingsunit

Reacting / Actuatoren

Totaalsysteem als SRECS of SRP/CS

Voorbeeld:
n Vereiste: een draaiende spindel moet betrouwbaar worden stilgezet zodra de beschermkap
wordt geopend. Het openen van de beschermkap garandeert dat de spindel stilstaat op het
moment van toegang.
n 	Oplossing: het bewaken van de beschermkap wordt uitgevoerd d.m.v. twee eindschakelaars
(sensoren). De draaiende spindel wordt stilgezet door twee contactoren (actuatoren). De
besturingsunit kan een failsafe besturing (CPU, F-DI, F-DO) of een veiligheidsrelais zijn.
Bij de bepaling van het totaalsysteem moet rekening worden gehouden met de
verbindingstechniek tussen de subsystemen (b.v. bedrading, bussysteem).
Samengevoegde en vereenvoudigde procedure:
1. Beoordeling van elk subsysteem of SRP/CS en afleiding van ‘deelresultaten’.
Twee mogelijkheden:
a. Gebruik van gecertificeerde componenten (veiligheidscomponenten) met gegevens van de
fabrikant (bijvoorbeeld SIL CL, PFH of PL)
b. Op basis van de geselecteerde architectuur (met een of twee kanalen) worden de
uitvalkansen van de elementen of componenten van het subsysteem berekend. Vervolgens
kan de uitvalwaarschijnlijkheid van het subsysteem of SRP/CS worden bepaald.
2. De deelresultaten voor de structurele vereisten (SIL CL of PL) moeten worden beoordeeld en
de waarschijnlijkheid van willekeurige hardwarestoringen (“Probability of Failure per Hour,
PFH) moet hierbij worden opgeteld.
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Stap 3: Opbouw van de veiligheidsfunctie en bepaling van het veiligheidintegriteit niveau

Methodiek volgens EN 62061
		

SRECS

Subsystem detecting		

Sensoren

		

Samengesteld 		
of
door gebruiker
			
Subsysteem
‘lambda’

Subsystem evaluating		

Besturingsunit

Gebruik van
gecertificeerde
componenten

• B10-waarde				
• C (schakelcycli/uur)				

Bedienings cyclus

0 ... 99 %				

Diagnose-dekking, DC
SIL CL of
afleiding van SIL CL
via PL

SIL 1, 2 or 3		

Uitvalwaarschijnlijkheid Berekening met basisarchi-		
tecturen voor subsystemen		
(PFH)

		

SIL 1, 2 or 3

SIL 1, 2 or 3

Specificatie van
fabrikant

Specificatie van
fabrikant

Deelresultaat		
Sensoren		

Actuatoren

Gebruik van
Samengesteld 		
of
gecertificeerde
door gebruiker 		
componenten			

Selectie van architectuur				
berekend met				

Elektromechanisch
component

Subsystem reacting

+

Gebruik van
gecertificeerde
componenten

Selectie van architectuur
berekend met
• B10-waarde
• C (schakelcycli/uur)
0 ... 99 %
SIL 1, 2 or 3		
Berekening met basisarchitecturen voor subsystemen		

Deelresultaat		
+
besturingsunit		

SIL 1, 2, or 3
Specificatie van
fabrikant

Deelresultaat
actuatoren

Het bereikbare SIL wordt afgeleid van het laagste SIL van de deelresultaten en de totale
uitvalwaarschijnlijkheid (“Probality of Failure per Hour”, PFH).
Uitval door gemeenschappelijke oorzaak bij meerdere kanalen wordt bepaald met een
“Common Cause Failure” (CCF).
De CCF-factor wordt vastgesteld tussen 1 en 10% volgens tabel F.1 van norm.
Indien nodig moet de uitvalwaarschijnlijkheid van de failsafe communicatie hierbij worden opgeteld.

Gebruiker (bijv. machinebouwer)
Fabrikant (producten, componenten)
Resultaten

N.B.
1: De procedure die moet worden gevolgd voor de bepaling van het veiligheidsniveau wordt gedetailleerd
			 beschreven in het functionele voorbeeld van Siemens “Practical Application of EN 62061” dat u kunt
			 downloaden via: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/23996473

		

2: Op pagina 19 van deze brochure kunt u de verklaringen vinden van de gebruikte afkortingen.

“Subsysteem Detecting” – sensoren
De fabrikant levert de vereiste waarden (SIL CL en PFH) voor gecertificeerde componenten (SIL CL is de SIL-“Claim”: de
maximaal haalbare SIL-limiet voor desbetreffend component). Bij het gebruik van elektromechanische componenten
voor systemen die door de gebruiker zijn samengesteld, kunnen de waarden van SIL CL en PFH als volgt worden
bepaald:
Bepaling van SIL CL
SIL CL 3 kan voor het voorbeeld worden aangenomen aangezien de gebruikte architectuur voldoet aan categorie 4
volgens EN 954-1 en de juiste diagnose beschikbaar is.
Berekening van de uitvalkansen (l) van de ‘eindschakelaars’ van de subsysteem-elementen
Op basis van de B10-waarde en de schakelcycli C kan de uitvalkans l van een elektromechanisch
component worden berekend met een formule uit deel 6.7.8.2.1 van EN 62061:

l = 0,1 x C / B10 = 0,1 x 1/10.000.000 = 10-8
C = schakelcyclus per uur, opgegeven door de gebruiker (hier 1 keer per uur)
B10-waarde = opgegeven door de fabrikant (zie B=bijlage, bladzijde 18 – tabel met B10-waarden;
hier voor een eindschakelaar, B10-waarde = 10.000.000)
De uitvalkans is opgebouwd uit veilig (ls) deel en een gevaarlijke (lD) deel:

l = ls+lD
lD = l x deel van storingen met gevaar in %
= 10-8 x 0,2 = 2 10-9
(zie bijlage, bladzijde 18: tabel met B10-waarden; hier 20%)
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Stap 3: Opbouw van de veiligheidsfunctie en bepaling van het veiligheidintegriteit niveau

Berekening van de waarschijnlijkheid van gevaarlijke uitval per uur (“Probality of Dangerous Failure
per Hour”, PFHD) in overeenstemming met de gebruikte architectuur
De norm EN 62061 definieert vier architecturen voor subsystemen (basissubsysteem architecturen A t/m D).
De norm bevat voor elke architectuur berekeningsformules voor het bepalen van de uitvalwaarschijnlijkheid
(PFH). Voor een 2-kanaals subsysteem met diagnose (basissubsysteem architectuur D) met identieke
elementen (en identieke diagnosewaarden DC), kan de uitvalkans voorgevaarlijke uitval voor de
afzonderlijke subsystemen (lD) als volgt worden afgeleid:

lD = (1 – l)2 x {[lDe2 * DC * T2] + [lDe2 x (1 - DC) x T1]} + l x lDe, = ≈ 2 10-10
PFHD = lD x 1 h ≈ 2 10-10
lDe = uitvalkans voor gevaarlijke uitval voor een subsysteemelement
Voor de berekening in dit voorbeeld wordt het volgende aangenomen:

 = 0,1

CCF-factor; uitval door gemeenschappelijke oorzaak bij dit 2-kanaals subsysteem
(voorzichtige aanname als maximumwaarde van norm)
DC = 0,99
Diagnosedekking; via discrepantie- en kortsluitingbewaking
T2 = 1/C
Testinterval “Proof Test”; via verwerking in het veiligheidsprogramma. T2 is
omgekeerd evenredig met het aantal schakelcycli (C) per uur
T1 = 87.600 uur (10 jaar)
Levensduur van het component

“Subsysteem Evaluating” – besturingsunit:
De fabrikant levert voor gecertificeerde componenten (veiligheidscomponenten) de vereiste waarden:

Voorbeeldwaarden:

SIL CL = SIL 3
PFHD = < 10-9

“Subsysteem Reacting” – actuatoren:
De fabrikant levert de vereiste waarden voor gecertificeerde componenten.

Voorbeeldwaarden:

SIL CL = SIL 2
PFHD = 1,29 10-7

Als het ‘Subsysteem Reacting’ door de gebruiker is samengesteld, wordt dezelfde procedure toegepast als bij
het ‘Subsysteem Detecting’.
Bepaling van het veiligheidsniveau (Safety Integrity) van de veiligheidsfunctie
De minimum SIL-limiet (SIL CL) van alle subsystemen van de veiligheidsgerelateerde besturingsfunctie
(SRCF) moet worden bepaald:

SIL CL Min

= Minimum (SIL CL (subsysteem 1) …..SIL CL (subsysteem n)) =
= SIL CL 2

Totale waarschijnlijkheid van willekeurige hardwarestoringen (PFH) van de subsystemen
PFHD = PFHD (subsysteem 1) + … + PFHD (subsysteem n) = 1,30 10-7
= <10-6 , dit komt overeen met SIL 2
Resultaat: de veiligheidsfunctie voldoet aan de vereisten van SIL 2
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Stap 3: Opbouw van de veiligheidsfunctie en bepaling van het veiligheidintegriteit niveau

Methodiek volgens EN ISO 13849-1
		

SRP/CS

SRP/CS ‘Detecting’		

Sensoren

		

Samengesteld 		
of
door gebruiker
			
Categorie
MTTFd
Elektromechanisch
component
Bedieningscyclus
Diagnosedekking DC
PL of
afleiding van PL
via SIL CL
Uitvalwaarschijnlijkheid
(PFH)

SRP/CS ‘Evaluating’		

SRP/CS ‘Reacting’

Besturingsunit

Gebruik van
gecertificeerde
componenten

Actuatoren

Gebruik van
Samengesteld 		
of
gecertificeerde
door gebruiker 		
componenten			

Selectie van architectuur				
berekend met				

Selectie van architectuur
berekend met
• B10 value

• B10-waarde				
• C (schakelcycli/uur)				

Gebruik van
gecertificeerde
componenten

• C (schakelcycli/uur)

0 ... 99 %				

0 ... 99 %

PL a, b, d of e		

PL a, b, d of e

PL a, b, d of e

PL a, b, d of e		

PL a, b, d of e

Toewijzing in tabelvorm		
(bijlage K van norm)		

Specificatie
van fabrikant

Specificatie
van fabrikant

Toewijzing in tabelvorm
(bijlage K van norm)		

Specificatie
van fabrikant

		

Deelresultaat 		
Sensoren		

+

Deelresultaat		
+
besturingsunit		

Deelresultaat
actuatoren

Het bereikbare PL wordt afgeleid van het laagste PL van de deelresultaten
en de totale uitvalwaarschijnlijkheid (PFH).
Alle sensoren vormen samen een SRP/CS.
Alle actuatoren vormen samen een SRP/CS (berekening met 1/MTTFd = 1/MTTFd1 + 1/MTTFd2...).
CCF-factor van 2% wordt aangenomen als aan bepaalde criteria is voldaan (tabel F.1 van norm).
Indien nodig moet de uitvalwaarschijnlijkheid van de failsafe communicatie hierbij worden
opgeteld.

Gebruiker (bijv. machinebouwer)
Fabrikant (producten, componenten)
Resultaten

SRP/CS ‘Detecting’ – sensoren
De fabrikant levert de vereiste waarden (PL, SIL CL of PFH) voor gecertificeerde onderdelen.
De waarden voor SIL CL en PL kunnen in elkaar worden omgezet op basis van de
waarschijnlijkheid van willekeurige hardwarestoringen (zie de paragraaf ‘Omzetting van SIL en
PL’ op bladzijde 16 van deze brochure).
Bij het gebruik van elektromechanische componenten voor systemen die door de gebruiker
zijn samengesteld, kunnen de waarden van PL en PFH als volgt worden bepaald.
Berekening van de uitvalkansen van de ‘eindschakelaars’ van de SRP/CS-elementen
Op basis van de B10-waarde en de schakelcyclus nop kan de uitvalkans MTTFd (Mean Time To
Dangerous Failure) van een elektromechanisch component als volgt door de gebruiker worden
bepaald:

MTTFd = B10d/0,1 x nop = 0,2 x 108 uur = 2.300 jaar komt overeen met MTTFd =
hoog
met nop = schakelcycli per jaar (opgegeven door de gebruiker)
nop = (dop * hop * 3.600 s/u) / tcyclus
De volgende aannames worden gedaan met betrekking tot het gebruik van het onderdeel:
• hop is de gemiddelde gebruikstijd in uren per dag;
• dop is de gemiddelde gebruikstijd in dagen per jaar;
• tcycle is de gemiddelde tijd tussen het begin van twee opvolgende bedieningscycli van
het component (bijvoorbeeld klepbediening) in seconden per cyclus
Ergebnis: Die

Sicherheitsfunktion erfüllt die Anforderung für PL d
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Stap 3: Opbouw van de veiligheidsfunctie en bepaling van het veiligheidintegriteit niveau

Voor de berekening in dit voorbeeld wordt het volgende aangenomen:

Diagnosedekking DC ‘hoog’
via discrepantie- en kortsluitingbewaking
Categorie 4
		
Resultaat: een Performance Level PL e met een uitvalwaarschijnlijkheid (PFH)
van 2,47 10-8 wordt bereikt
		

(uit bijlage K van de norm EN ISO 13849-1:2006)

SRP/CS ‘Evaluating’ – besturingsunit
De fabrikant levert de vereiste waarden voor gecertificeerde componenten.

Voorbeeldwaarden:
SIL CL = SIL 3, voldoet aan PL e
PFHD = < 10-9
SRP/CS ‘Reacting’ – actuatoren
De fabrikant levert de vereiste waarden voor gecertificeerde onderdelen.

Voorbeeldwaarden:
SIL CL = SIL 2, voldoet aan PL d
PFHD = 1,29 10-7
Als de SRP/CS ‘Reacting’ door de gebruiker is ontworpen, wordt dezelfde procedure
toegepast als bij de SRP/CS ‘Detecting’.
Bepaling van het veiligheidsniveau van de veiligheidsfunctie
Het laagste PL van alle SRP/CS van de veiligheidsgerelateerde besturingsfunctie SRCF moet worden
bepaald:

PLmin = minimum (PL (SRP/CS 1) …..PL (SRP/CS n)) = PL d
Totale waarschijnlijkheid van willekeurige hardwarestoringen (PFH) van SRP/CS
PFH = PFH (SRP/CS 1) + … + PFH (SRP/CS n) = 1,74 10-7 = <10-6 komt overeen met PL d
Resultaat: de veiligheidsfunctie voldoet aan de vereisten voor PL d
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Stap 3: Opbouw van de veiligheidsfunctie en bepaling van het veiligheidintegriteit niveau

Bepaling van het Performance Level (PL) uit categorie, DC en MTTFd
Hoewel de twee normen EN ISO 13849-1 en EN 954-1 verschillende beoordelingsmethoden voor een veiligheidsfunctie gebruiken, zijn de resultaten uitwisselbaar. EN ISO 13849-1 neemt in de beoordeling van een SRP/CS ook
aspecten als tijd tot gevaarlijke uitval (MTTFd ) en diagnosedekking (DC) mee.
Vereenvoudigde procedure voor de beoordeling van het realiseerbare PL door een SRP/CS is in
onderstaande tabel weergegeven:

Categorie

B

1

2

2

3

DCgem

geen

geen

laag

gemiddeld laag

3

4

gemiddeld hoog

MTTFd van elk kanaal
laag
PLa
			

niet
PLa
PLb
PLb
PLc
beschreven					

niet
beschreven

gemiddeld
PLb
			

niet
PLb
PLc
PLc
PLd
beschreven					

niet
beschreven

hoog
		

niet
PLc
PLc
PLd
PLd
beschreven					

PLd

PLe		

Omzetting van SIL en PL
Zoals al is getoond, kan de veiligheidsfunctie op twee verschillende manieren worden beoordeeld.
SIL en PL kunnen worden vergeleken op basis van de waarschijnlijkheid van gevaarlijke uitval door willekeurige
hardwarestoringen. In onderstaande tabel is beschreven hoe SIL en PL zich verhouden ten opzichte van deze uitvalwaarschijnlijk.

SIL en PL zijn onderling uitwisselbaar
Safety Integrity Level (SIL)
(veiligheidsniveau)

Waarschijnlijkheid van gevaarlijke
uitval per uur (PFHD) ( 1/uur)

Performance Level (PL)
(prestatieniveau)

–

≥ 10-5 up to < 10-4

a

SIL 1

≥ 3 x 10-6 up to < 10-5

b

SIL 1

≥ 10-6 up to < 3 x 10-6

c

SIL 2

≥ 10-7 up to < 10-6

d

SIL 3

≥ 10-8 up to < 10-7

e			

Wanneer SIL en wanneer PL gebruiken?
U bent als machinebouwer / installatiebeheerder vrij in de keuze welke van de twee normen EN 62061 en EN ISO
13849-1 te gebruiken voor uw beoordelingsmethode van de functionele veiligheid van uw machine en installatie.
Feit is wel dat de beoordelingsmethode volgens EN62061 minder beperkingen heeft en een nauwkeuriger resultaat
biedt. Dit verschil kan al merkbaar worden in de veiligheidsintegriteitberekening, als de opbouw van de veiligheidsfunctie meer dan 3 sub-systemen bevat.
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Stap 4: Validatie

Stap 4:

Validatie op basis van het
veiligheidsplan

De validatie is bedoeld om te controleren of
het veiligheidssysteem (SRECS) voldoet aan
de vereisten die door de ‘specificatie van de
veiligheidsgerelateerde besturingsfunctie’
(SRCF, zie bladzijde 7) zijn gedefinieerd. Het
veiligheidsplan dient als de basis voor die validatie.
De volgende validatieprocedure moet worden
gevolgd:
n Verantwoordelijkheden definiëren en
documenteren
n Het documenteren van alle tests
n Validatie van elke SRCF op basis van tests en/of
analyses
n Validatie van de systematische
veiligheidsintegriteit van de SRECS

Doel:
Verificatie van de implementatie van
de opgegeven veiligheidsvereisten
Resultaat:
Gedocumenteerd bewijs van de
naleving van de veiligheidsvereisten

Plannen
Het veiligheidsplan moet worden opgesteld (zoals
besproken op bladzijde 7). De validatie wordt op
basis van dit document uitgevoerd.
Testen
Alle veiligheidsfuncties moeten in
overeenstemming met de specificatie worden
getest (zoals beschreven in stap 1,
bladzijde 8).
Documentatie
De documentatie is een basisonderdeel van de
beoordelingsprocedure in het geval van een
ongeval. De inhoud van de documentatielijst is
opgegeven in de machinerichtlijn en wordt het
Technisch Constructie Dossier (TCD) genoemd.
Dit omvat de volgende documenten:
n Risicoanalyse
n Risicobeoordeling
n Specificatie van veiligheidsfuncties
n Hardwarecomponenten, certificaten, enzovoort
n Bedradingschema’s
n Testresultaten
n Softwaredocumentatie, inclusief
handtekeningen, certificaten, enzovoort
n Informatie over gebruik, inclusief
veiligheidsinstructies en beperkingen voor de
operator

Na een geslaagde validatie kan
in overeenstemming met de risicominimaliserende beschermingsmaatregelen de EG-verklaring van overeenstemming worden uitgevaardigd.
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Bijlage:

Voordelen over de gehele linie: alle veiligheid uit één hand
Of u nu een veilig wilt signalering en bedieningen, veilig wilt bewaken en
besturing, of veilig wilt (af)schakelen: met onze Safety Integrated product- en
systeemoplossingen zijn wij de enige leverancier die alle veiligheidstaken in de
productie-industrie omvat.
Safety Integrated is volledig geïntegreerd binnen onze totaaloplossing voor
industriële automatisering, “Totally Integrated Automation” (TIA). Voor u
betekent dit veilige, betrouwbare en efficiënte werking.

Veiligheidstechnologie integreren,
kosten besparen

ontwerp &
engineering

Safety Integrated is het consequent
implementeren van veiligheidstechnologie in
binnen Totally Integrated Automation. Totally
Integrated Automation is onze totaaloplossing
voor automatiseringsvraagstukken voor
de industrie en bestaat uit een perfect
op elkaar afgestemde serie producten en
besturingssystemen. Veiligheidsfuncties
worden systematisch geïntegreerd binnen
de standaardautomatisering om een zo
transparant mogelijke totaaloplossing
te bieden, voor zowel standaard- als
veiligheidstechniek. Het voordeel voor
zowel engineers, machinefabrikanten
en installatiebeheerders: aanzienlijke
kostenbesparingen over de gehele levensduur
van de installatie.

installatie &
inbedrijfname

in bedrijf,
onderhoud
& service

moderniseren
& upgrades

Wat u ook zoekt: ons Safety Integrated
productportfolio biedt u alles wat u nodig hebt
voor het veilig signaleren, bedienen, besturen
en schakelen – van sensor, besturingsunit tot
de actuator.
Ongeacht of u kiest voor:
n flexibiliteit met een conventionele
oplossing op basis van een veiligheidsrelais
of een oplossing via een bussysteem,
besturingsysteem of drive en/of
n complexiteit, vanaf een eenvoudige
NOODSTOP-functie, koppeling van
meerdere veiligheidsfuncties tot zeer
dynamische processen.

Safety Evaluation Tool: online
uw veiligheidsniveau van
veiligheidsfuncties berekenen!
Om de uitvalkans te berekenen hebben
wij voor u als leverancier alle benodigde
uitvalkans-waarden beschikbaar, zowel van
veiligheidscomponenten en –systemen, als
ook van de standaard componenten.
Via een unieke online ‘Safety
Evaluation Tool’ kunt u eenvoudig uw
veiligheidsfuncties opbouwen met
onze componenten en systemen, de
uitvalkans berekenen en opslaan. Deze
online-tool spaart ú het rekenwerk uit
en is TÜV-gecertificeerd. U kunt de
Safety Evaluation Tool gebruiken voor de
berekeningsmethoden van zowel de norm
EN 62061 en de norm EN ISO 13849-1.

SIRIUS – standaard B10-waarden van elektromechanische componenten
Elektromechanische componenten zijn onderhevig aan slijtage. De uitvalkans voor elektromechanische componenten kan worden berekend met
de B10-waarde en de gebruikscyclus. De B10-waarde wordt uitgedrukt in het aantal schakelcycli. Dit is het aantal schakelcycli gedurende welke
10% van de exemplaren in een levensduurtest een uitval vertoonde.
In aansluiting op de ISO 13849-2 (Bijlage D), de ISO/FDIS 13849-1:2005 (Bijlage C) en de EN62061 (Bijlage D, uitvalkansen elektrische-/
elektromechanische onderdelen), zijn voor elektromechanische componenten de B10-waarden te definiëren.
Siemens SIRIUS-productgroep
(elektromechanische componenten)
NOODSTOP-schakelaars (met mechanisch gedwongen verbreekcontacten)
• Draaien voor ontgrendelen
• Trekken voor ontgrendelen

Normale B10-waarde
(schakelcycli)

Percentage gevaarlijke
uitval

100.000
30.000

20 %
20 %

Trekkoordschakelaars voor NOODSTOP-functie
(met mechanisch gedwongen verbreekcontacten)

1.000.000

20 %

Standaard eindschakelaars
(met mechanisch gedwongen verbreekcontacten)

10.000.000

20 %

Eindschakelaars met aparte actuator/bedieningssleutel
(met mechanisch gedwongen verbreekcontacten)

1.000.000

20 %

Eindschakelaars met elektromagnetische vergrendeling
(met mechanisch gedwongen verbreekcontacten)

1.000.000

20 %

Scharnierschakelaars (met mechanisch gedwongen verbreekcontacten)

1.000.000

20 %

10.000.000

20 %

1.000.000

75 %

Drukknoppen (met mechanisch gedwongen verbreekcontacten)
Contactoren/motorstarters
(met mechanisch gekoppelde- of gespiegelde contacten)
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Terminologie met betrekking tot functionele veiligheid
, Beta
Uitvalfactor door gemeenschappelijke oorzaak
bij meerdere kanalen, “Common Cause
Failure (CCF-factor)”  (0,1 – 0,05 – 0,02 – 0,01),
bepaling volgens tabellen F.1 en F.2 van norm
EN 62061
B10
Elektromechanische componenten zijn onderhevig aan slijtage. De uitvalkans voor elektromechanische componenten kan worden berekend met de B10-waarde en de gebruikscyclus.
De B10-waarde wordt uitgedrukt in het aantal schakelcycli. Dit is het aantal schakelcycli
gedurende welke 10% van de exemplaren in een
levensduurtest een uitval vertoonde.
B10d
Dat deel van de B10-waarde van elektromechanische componenten die aan slijtage onderhevig
zijn, welke gevaarlijke uitval tot gevolg heeft.
De B10d-waarde wordt uitgedrukt in het aantal
schakelcycli voor gevaarlijke uitval en wordt
bepaald door de B10-waarde te delen door het
percentage gevaarlijke uitval (B10d = B10 /
percentage gevaarlijke uitval).
Categorieën B, 1, 2, 3 of 4
(ontwerparchitecturen)
Naast kwalitatieve aspecten bevatten de categorieën ook meetbare aspecten (bijvoorbeeld
MTTFd, DC en CCF). Het bereikte Performance
Level (PL) kan worden vastgesteld met een
vereenvoudigde procedure op basis van de
categorieën als ontwerparchitecturen / opbouwstructuren.
CCF (Common Cause Failure)
Uitval door gemeenschappelijke oorzaak bij
meerdere kanalen. Uitval van een kanaal / subsysteemelement door een enkele gebeurtenis die
niet is gebaseerd op wederzijdse oorzaken (bijvoorbeeld kortsluiting), bepaling volgens tabel
F.1 van norm EN 62061 / ISO 13849-1.
DC (Diagnostic Coverage)
Diagnosedekking dekking. Verminderde waarschijnlijkheid van gevaarlijke hardwarestoringen
als resultaat van de uitvoering van automatische
diagnostische tests. Bepaling volgens tabel 6 en
tabel E.1 van norm EN ISO 13849-1.
Fouttolerantie
Capaciteit van een veiligheidgerelateerde
elektrisch besturingssysteem (SRECS), een subsysteem of subsysteemelement om een vereiste
functie verder uit te voeren in het geval van
fouten of storingen (resistentie tegen fouten).
Functionele veiligheid (Functional Safety)
Deel van de veiligheid, gerelateerd met de machine en het besturingssysteem van de machine,
dat afhankelijk is van het juist functioneren van
het veiligheidgerelateerde elektrisch besturingssysteem (SRECS), systemen met een veiligheidsfunctie van andere technologieën en externe
apparatuur voor risicoreductie.

Gevaarlijke uitval (Failure to danger)
Uitval met gevaar. Een tekortkoming in de
machine of de stroomtoevoer naar de machine
waardoor het risico hoger wordt.

l, lambda
Uitvalkans van een subsysteem of subsysteemelement. Deze is afgeleid van de uitvalkans voor
veilige uitval (lS) en de uitvalkans voor gevaarlijke uitval (lD).
MTTF / MTTFd (Mean Time To Failure/ Mean
Time To dangerous Failure)
Gemiddelde tijd tot uitvallen of gevaarlijk uitvallen van elk kanaal. De MTTF kan voor componenten worden geïmplementeerd door de analyse
van veldgegevens of prognoses. Met een constante uitvalkans is de gemiddelde waarde van
de uitvalvrije werkingstijd: MTTF = 1 / l, waarbij l
(lambda) de uitvalkans van het apparaat is.
(Statistisch kan worden aangenomen dat 63,2%
van betrokken componenten uitvalt nadat de
MTTF is verstreken). Bepaling van de MTTFd
volgens tabel 5 van norm EN ISO 13849-1.
PL (Performance Level)
Prestatieniveau dat de capaciteit van veiligheidgerelateerde besturingsonderdelen specificeert
voor het uitvoeren van een veiligheidsfunctie
in te verwachten omstandigheden: van PL ‘a’
(hoogste uitvalwaarschijnlijkheid) tot PL ‘e‘
(laagste uitvalwaarschijnlijkheid).
PFHD (Probability of dangerous failure per
hour) Kans op gevaarlijk falen per uur.
SFF (Safe Failure Fraction)
Het deel van veilige uitval in de totale uitvalkans
van een subsysteem dat niet leidt tot uitval met
gevaar.

SRP/CS (Safety-Related Part of Control System)
Veiligheid gerelateerd onderdeel van een
besturingssysteem dat reageert op veiligheidsgerelateerde invoersignalen en veiligheidsgerelateerde uitvoersignalen genereert.
Subsysteem
Deel van de SRECS-architectuur. Het uitvallen van
een willekeurig subsysteem leidt tot het uitvallen
van de veiligheidsgerelateerde besturingsfunctie.
We onderscheiden subsystemen voor ‘Detecting’,
‘Evaluating’ en ‘Reacting’.
Subsysteem-element
Deel binnen een subsysteem dat een individueel
component of een groep componenten omvat.
T1, ‘Proof-Test-Interval’
Gebruiksduur / levensduur van het component.
Testinterval (Proof Test, T2)
Diagnose-testinterval. Een zich herhalende
test met periodiek tijdsinterval (T2) voor het
signaleren van fouten of aantasting van een
SREC en zijn subsystemen, om de SREC en zijn
subsystemen, indien nodig, te kunnen herstellen
in een staat ‚als nieuw‘ of zo dicht bij die staat als
praktisch mogelijk is. T2 is veelal (tenzij anders
vermeld) omgekeerd evenredig met het aantal
schakelcycli (C) per uur (T2 = 1 / C).
Uitval (Failure)
Uitval, het niet meer in staat zijn om een vereiste
functie te vervullen.
Veiligheidsfunctie (Safety function, SF)
Functie van een machine waarvan uitval kan
leiden tot een directe verhoging van de risico’s.
De functie wordt functioneel opgesplitst in
subsystemen en subsysteem-elementen.

SIL (Safety Integrity Level)
Veiligheidsintegriteit-niveau (een van drie
mogelijkheden) voor de bepaling van de vereisten voor veiligheidsintegriteit van veiligheidsgerelateerde besturingsfuncties. Dit niveau wordt
toegewezen aan het SRECS. Veiligheidsniveau
SIL 3 vertegenwoordigt het hoogste en SIL 1 het
laagste niveau.
SIL CL (Claim Limit)
Maximaal SIL dat kan worden gehaald voor een
SRECS in een subsysteem.
SRCF (Safety-Related Control Function)
Veiligheidsgerelateerde besturingsfunctie met
een gespecificeerd integriteitsniveau dat wordt
uitgevoerd door het SRECS om de veilige staat
van de machine te behouden of een directe
verhoging van risico’s te voorkomen.
SRECS (Safety-Related Electrical Control
System)Veiligheidgerelateerde elektrisch
besturingssysteem van een machine waarvan
uitval leidt tot een directe verhoging van risico’s.
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Signaleren en bedienen – ‘Detecting’

Producten

SIMATIC-sensors
Veiligheidsfotocellen

SIMATIC Sensors
Lichtschermen

SIMATIC Sensors
Laserscanners

SIRIUS
Eindschakelaars,
scharnierschakelaars,
trekkoordschakelaars,
veiligheidsmagneten
(contactloos)

Goedkeuring

Cat. 2 en 4 volgens EN
954-1 of type 2 en 4
volgens IEC/EN 61496

Cat. 2 en 4 volgens EN
954-1 of type 2 en 4
volgens IEC/EN 61496
SIL 2 en 3 volgens IEC/EN
61
508, op NRTL-listed

t/m cat. 3 volgens EN 954-1
of type 3 volgens IEC/EN
61496, op

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3 volgens
IEC 61508
t/m PL e volgens
EN ISO 13849-1

Optische beveiligingsapparatuur voor de
bveiliging van gevaarlijke
gebieden
• Zeer betrouwbaar bieden
hoge beschikbaarheid
door speciaal ontworpen
geïntegreerde circuits
(ASIC’s) en intelligente
verwerkingsmethode
• Uitgebreide
functionaliteit:
muting, blanking, pulscycluscontrole

Optische beveiligingsapparatuur voor de
bescherming van
gevaarlijke gebieden
in mobiele en vaste
opstellingen
• Verticale en horizontale
beveiliging
• Flexibele
parameterbepaling van
veiligheidsvelden

Voor de mechanische
bewaking van beveiligingsapparatuur en vergrendelingen van veiligheidsdeuren en-hekken

AS-interface (ASIsafe) en
PROFIBUS met PROFIsafe

AS-interface (ASIsafe) en
PROFIBUS met PROFIsafe

AS-interface (ASIsafe)

Toepassing /
veiligheidsfunctie

Opties voor
failsafe
communicatie

Optische beveiligingsapparatuur voor de
bveiliging van gevaar
lijke gebieden,
invoerpunten
en toegangen

NRTL-listed

SIRIUS
NOODSTOP
-drukknoppen, trekkoordschakelaars,
tweehanden bedieningselementen, pedaalschakelaars, signaalzuilen
en geïntegreerde signaallampen

ASIsafe
Veiligheids
I/O-modules

DP/AS-I F-link
(oplossing van
ASIsafe naar PROFIsafe)

SIMATIC Mobile Panel
277F IWLAN

SIRIUS
3TK28-veiligheidsrelais

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3
volgens
IEC 61508
t/m PL e volgens
EN ISO 13849-1

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3 volgens
IEC 61508
t/m PL e volgens
EN ISO 13849-1
NFPA 79, op NRTL-listed

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3 volgens
IEC 61508
t/m PL e volgens
EN ISO 13849-1
NFPA 79, op NRTL-listed

Cat. 4 volgens EN 954-1
SIL 3 volgens IEC 61508

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3 volgens
IEC 61508
t/m PL e volgens EN ISO
13849-1
NFPA 79, op NRTL-listed

NOODSTOP
-toepassingen in
de productie- en
procesindustrie;
statussignalering op
machines en systemen

Veilig signaleren van
mechanische en optische
beveiligings-apparatuur
voor veiligheidstoepassingen in
productieautomatisering
(uitzondering:
veilige drives)

Veilige gateway voor
het overdragen van
ASIsafe-signalen naar
het PROFIsafe-telegram
voor veiligheidstoepassingen in
productieautomatisering

Machinebediening en
–bewaking met noodstop
Uitvoeren van
bijvoorbeeld diagnose aan
de machine

Bewaken van beveiligingsapparatuur, bijv.
NOODSTOP-drukknoppen,
eindschakelaars en
contactloze sensoren
(veiligheidsmagneten),
bewaking van beweging
(stilstandbewaking),
persbesturingsapparatuur

AS-Interface (ASIsafe)

AS-interface (ASIsafe) en
PROFIBUS met PROFIsafe

PROFINET met PROFIsafe

AS-Interface (ASIsafe)

Veiligheidsfuncties:
• NOODSTOP-knop
• Twee panic buttons
(rechts/links)
• Transponder voor
definiëren (veilig)
werkgebied en
aanmelden aan de
machine

Besturen – ‘Evaluating’

ASIsafe
veiligheids¬monitor
(oplossing
ASIsafe-lokaal)

SIRIUS
3RK3 modulair
veiligheidssysteem

Veiligheidsunit
TM121 C

SIMATIC-besturingen

SIMATIC I/O

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3 volgens
IEC 61508
t/m PL e volgens
EN ISO 13849-1
NFPA 79, op NRTL-listed

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3 volgens
IEC 61508/62061
t/m PL e volgens
EN ISO 13849-1

t/m cat. 3 volgens
EN 954-1
t/m SIL 2 volgens
IEC 61508
NFPA 79, op NRTL-listed
(Canada)

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3 volgens
IEC 61508
NFPA 79, op NRTL-lijst

t/m cat. 4 volgens EN 954-1
t/m SIL 3 volgens IEC 61508
NFPA 79, op NRTL-listed

Alle veiligheidstoepassingen in
productieautomatisering:
• Veilig signaleren
van mechanische en
optische beveiligingsapparatuur, incl.
afschakeling met 1/ -2
vrijgavecircuits
• Optionele bewaking
van veilige uitgangen
binnen het AS-interface
netwerk, bijvoorbeeld
veiligheidskleppen of
motorstarters
• Onderlinge koppeling
van twee ASIsafenetwerken
• Eenvoudige softwareparametreering

Modulair, softwareparametreerbaar,
veiligheidssysteem
voor alle veiligheidstoepassingen in
productieautomatsering:
• Veilige verwerking
van mechanische en
optische beveiligingsapparatuur
• Geïntegreerde
diagnostische functie
• Geïntegreerde
signaaltest en
discrepantietijdbewaking
• Modulair op te bouwen
tot een “op maat”
oplossing

Compact, parametreerbaar drive-besturingsapparaat voor het
bewaken van beweging,
toepassing in persen,
kantbanken

Schaalbare failsafe
besturingssystemen
• ET 200S F-CPU
• S7-300F
• S7-400F

Schaalbare failsafe I/Osystemen
• ET 200eco
• ET 200M
• ET 200S
• ET 200pro

AS-interface
(oplossing
ASIsafe-lokaal)

Diagnose via PROFIBUS

RS232

Veiligheidsfuncties:
• Tweehanden bediening
en voetbedieneing
• Bewaking van
NOODSTOP,
lichtschermen
• Bewaking van
veiligheidsdeuren en
-hekken
• Keuzeschakelaar voor
veilige modus
• Bediening van
veiligheidskleppen
• Motion control

Veiligheidsfuncties:
• Geïntegreerde diagnosefunctie en zelftestroutine
• Flexibele toegang tot
en onderhoud van een
veiligheidstoepassing in
geval van storingen
• Standaard en failsafe
programma’s in één
computer (CPU)
• Direct gebruiksklare
veiligheidsbouwstenen
TÜV gecertificeerd,
ook voor toepassing
in persen en
branderinstallaties
• Software: STEP 7 FBD,
LAD, S7 Distributed
Safety
PROFINET/ PROFIBUS
met PROFIsafe

Veiligheidsfuncties:
• Geïntegreerde signaaltest
en discrepantietijdbewaking
• Één gedistribueerd I/Osysteem met standaard
en failsafe in- en
uitgangsmodules
• Configuratie geheel binnen
STEP 7

• PROFIBUS met PROFIsafe:
alle systemen
• PROFINET met PROFIsafe:
ET 200S, ET 200pro

Schakelen – ‘Reacting’

Motorstarters voor:
• ET 200S (IP20)
• ET 200pro (IP65)

Frequentieregelaars
voor:
• ET 200S
• ET 200pro FC

Frequentieregelaars
1) SINAMICS G120
2) SINAMICS G120D

SINAMICS S110 en
120- Drive-systemen

SINUMERIK 840D
CNC-besturing

t/m cat. 4 volgens
EN 954-1
t/m SIL 3 volgens
IEC 61508
NFPA 79, op NRTL-listed

t/m cat. 3 volgens
EN 954-1
t/m SIL 2 volgens
IEC 61508
NFPA 79, op NRTL-listed

t/m cat. 3 volgens
EN 954-1
t/m SIL 2 volgens
IEC 61508
NFPA 79 en 85, op
NRTL-listed

t/m cat. 3 volgens
EN 954-1
t/m SIL 2 volgens
IEC 61508
NFPA 79, op NRTL-listed

t/m cat. 3 volgens
EN 954-1
t/m SIL 2 volgens
IEC 61508
NFPA 79, op NRTL-listed

Alle veiligheidstoepassingen in
productie-automatisering
en gedistribueerde
motorsturing, zoals in
transportbanden- of
liftaandrijving
• Starten en veilig
afschakelen met
conventioneleen elektronische
motorstartertechnologie
• Geïntegreerde
motorbeveiliging
• Veilige selectieve
afschakeling (ET 200S)

In het systeem
geïntegreerde drive
(frequentieregelaar) voor
standaard asynchrone
motoren met en zonder
encoder

1) Modulair,
centrale, failsafe
frequentieregelaar
2) Gedistribueerde
frequentieregelaar
voor standaard
asynchrone motoren
met en zonder encoder

Modulair Drivesysteem optimaal
voor motion control
in productiemachines
zoals b.v. verpakkingsmachines maar ook
kranen. Het systeem
is geschikt voor zowel
servo- en asynchronemotoren

CNC-besturing
met geïntegreerde
veiligheidsfuncties in de
besturing en aandrijving,
bijvoorbeeld voor
bescherming tijdens
instelwerkzaamheden

PROFIBUS met PROFIsafe

PROFIBUS met PROFIsafe

Geïntegreerde
veiligheidsfuncties:
• Veilig afschakelen van
draaimoment (STO)
• Veilige stop 1 (SS1)*
• Veilig gereduceerde
snelheid (SLS)*
* werkt zonder encoder

Geïntegreerde,
veiligheidsfuncties
• Veilig afschakelen van
draaimoment (STO)
• Veilige stop 1 (SS1)*
• Veilig gereduceerde
snelheid (SLS)*
• Veilige remaansturing
(alleen G120)
* werkt zonder encoder

• PROFIsafe oplossing:
PROFIBUS/PROFINET
met PROFIsafe
• Lokale oplossing: toepassing van veiligheid in
deelinstallaties

PROFIBUS/PROFINET
met PROFIsafe

PROFIBUS/PROFINET
met PROFIsafe

Geïntegreerde
veiligheidsfuncties:
• Veilig afschakelen van
Geïntegreerde,
draaimoment (STO)
veiligheidsfuncties
• Veilige gereduceerde
• Veilig afschakelen van
snelheid (SLS/SSM)
draaimoment (STO)
• Veilige software• Veilige stop 1 en 2 (SS1/
eindschakelaars en
SS2)
nokken
• Veilige stilstand• Veilige
bewaking (SOS)
programmeerbare
• Veilige gereduceerde
logica
snelheid (SLS/SSM)
• Veilige remaansturing
• Veilige remaansturing
(SBC)
(SBC)
• Geïntegreerd
afnameprotocol

Vraag uw informatie aan via email: vip.nl@siemens.com
of via fax: 070 3333 414
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naar het volgende adres:

Safety Integrated –
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